
 

 
 

Buurtmakers halverwege: een tussenstand 
 
Sinds de aftrap in november 2016 is zowel binnen als buiten Accolade veel werk verzet. Hoog tijd voor een 
update dus! Ook tijdens onze Open Dag op zaterdag 4 februari vertellen we u graag meer over het traject. 
 
Buurtmakers is een leer- en onderzoekstraject dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en 
Twynstra Gudde doorlopen. Hierin onderzoeken we wat er op het gebied van burgerinitiatieven speelt in 
onze wijken. Ook leren we hoe we hier als woningcorporatie mee om kunnen gaan. 
 
Leertraject 
Bij Accolade brachten we een groep ‘koplopers’ bijeen. 
Medewerkers van verschillende afdelingen en huurders zijn 
hierin vertegenwoordigd. Zo benutten we alle kennis. De 
groep volgde twee leerateliers van Twynstra Gudde. Zij 
stortten zich op vragen als: Wat is actief burgerschap? Welke 
manieren van samenwerken zijn er? Wat zijn spanningen en 
uitdagingen binnen mijn dagelijkse werkpraktijk? 
 
Daarnaast gingen we half januari naar Kopenhagen. Met 
deze studiereis leerden we van het Deense model van 
huurdersdemocratie en hun manieren van samenwerken met 
huurders. Het was een inspirerende week met goede ideeën 
om zelf mee aan de slag te gaan! 
 
Onderzoekstraject 
Tegelijk bracht de RUG bestaande initiatieven in de wijken in kaart. Geholpen door onze partners, zoals 
gemeenten en welzijnsorganisaties. Maar liefst 84 initiatiefnemers vulden een vragenlijst in over de 
ontstaanswijze, doelstellingen, activiteiten, deelnemers, interne organisatie en samenwerkingen met andere 
partijen. Wij zijn iedereen dankbaar voor hun medewerking! 
 
Hierna bezochten masterstudenten van de RUG 14 van deze initiatieven. Zij voerden een verdiepend 
gesprek met initiatiefnemers en betrokken professionals. Om een idee te geven van de initiatieven en hun 
netwerken maakten zij hiervan een levensgroot overzicht. U kunt deze bekijken bij Accolade in Heerenveen. 
  

https://www.accolade.nl/over-accolade/nieuws/we-zijn-begonnen-met-buurtmakers/
https://www.accolade.nl/over-accolade/nieuws/zaterdag-4-februari-open-dag-accolade/
https://www.accolade.nl/over-accolade/nieuws/onderzoek-naar-actief-burgerschap/


 

 
 

Wat valt op? 
Het uitgebreide onderzoek moet nog plaatsvinden. Maar een aantal zaken springen er al uit. Bijvoorbeeld 
de organisatie van initiatieven. Zo vormen veel grote initiatieven een ‘dakpanconstructie’ of ‘paraplu’ voor 
een aantal kleinere. Ook is de meerderheid van de initiatieven informeel georganiseerd. Dat wil zeggen dat 
zij geen formele stichting of vereniging zijn. Verder vinden veel initiatiefnemers dat hun initiatief vooral 
bijdraagt aan twee zaken. Het eerste is een sterkere band tussen burgers. Het tweede  is meer 
verantwoordelijkheidsgevoel van burgers voor hun leefomgeving. We willen nu deze gegevens verder 
onderzoeken om meer te leren over de bijdrage van burgerinitiatieven aan de ontwikkeling van de buurt. En 
hoe Accolade deze mogelijk kan ondersteunen.  
 

Twee voorbeelden van Buurtmakers 
De tweede helft 

De komende maanden gaan we verder met de leerateliers. We gaan een aantal succesvolle 
burgerinitiatieven in Nederland bezoeken. Daarnaast gaat de RUG de waardevolle informatie over de 
initiatieven onderzoeken. Op maandag 15 mei organiseren we een slotmanifestatie voor Buurtmakers. 
Hierover later meer! 
 
Wilt u meer weten over Buurtmakers? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Ruben Bouwman 
van de Rijksuniversiteit Groningen (r.d.bouwman@rug.nl) of met ons. 
 
P.S. Kent u het Iepen Mienskipsfûns al? Dit is een fonds waarmee provincie Fryslân goede ideeën van 
initiatiefrijke bewoners financieel ondersteund. De eerste aanvraagronde van 2017 is nu geopend! 

Minibieb Ruiterij (Drachten) 
 
Een huurder heeft een minibieb in de tuin, 
waarin bewoners boeken kunnen uitwisselen. 
Een leuke aanwinst voor de buurt, die lezen en 
onderling contact bevordert. Het initiatief bevindt 
zich letterlijk in de doorgroeifase: inmiddels is 
het kleine kastje vervangen door een grote 
waterdichte boekenkast. M.O.S. Welzijn hielp 
mee! Kijk op de Facebook- pagina voor foto’s 
van de nieuwe kast. 

                    

Tunnelvisie (Franeker) 
 
De buurt(vereniging) organiseerde zich samen 
met schoolkinderen, volwassen buurtbewoners, 
professionals en de gemeente. Zij wilden de 
fiets- en voetgangerstunnel onder de Rondweg 
opknappen. En hier kinderen kunst laten maken. 
Een kunstenares uit de wijk hield workshops op 
scholen. Zo inspireerde zij kinderen om ideeën 
en ontwerpen te maken. Het project gaat zo de 
letterlijke èn figuurlijke verbinding tussen de 
bewoners, hun scholen en de wijk vormen (zie 
website). 

 

 

mailto:r.d.bouwman@rug.nl
https://www.accolade.nl/over-accolade/contact/
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/streekwurkloket_41333/item/iepen-mienskipsfuns_3016.html
https://www.facebook.com/MinibiebRuiterij/
http://www.bv-arkens.nl/tunnelvisie/

